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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Piotr Migoń 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 044 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

WĄWÓZ MYŚLIBORSKI 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 16°06’01’’ 
Współrzędne odnoszą się do 
wejścia do rezerwatu 
przyrody 

Szerokość: 51°00’55’’ 

Gmina Paszowice 

Opis lokalizacyjny 

Wąwóz Myśliborski jest położony we wschodniej części Pogórza 
Kaczawskiego, w górnym biegu potoku Jawornik. Wylot odcinka 
przełomowego znajduje się w odległości 0,8 km od centrum 
Myśliborza, w kierunku południowo-zachodnim (Słoneczna Łąka), 
wejście do rezerwatu znajduje się w odległości 1,7 km od 
centrum Myśliborza. 

Rozmiary (np. długość, 
szerokość, wysokość, 
powierzchnia) 

Długość odcinka przełomowego – 2,75 km,  w tym odcinek o 
charakterze jaru, położony w granicach rezerwatu przyrody – 
300 m. Głębokość – do 60 m.  

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

Reprezentowana 
dziedzina nauk o Ziemi 
(np. tektonika, litologia, 
stratygrafia, 
geomorfologia) 

Litologia – zieleńce 
Geomorfologia – rzeźba erozyjna, ruchy masowe 

Rodzaj obiektu Powierzchniowy – obejmuje dno doliny i zbocza 

Litologia Zieleńce, z zachowanymi strukturami law poduszkowych (starszy 
paleozoik) 

Forma rzeźby terenu Dolina V-kształtna (wciosowa), odcinkami jar, z licznymi formami 
skalnymi na zboczach 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Obiekt naturalny; nieznaczne przekształcenia antropogeniczne 
na krawędzi wierzchowiny (pozostałości średniowiecznych 
grodzisk) 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Mianem Wąwozu Myśliborskiego jest określany odcinek potoku 
Jawornik w brzeżnej części Pogórza Kaczawskiego, głęboko 
wcięty w falisto-pagórkowatą wierzchowinę, o charakterze 
wąskiej doliny wciosowej ze skalistymi zboczami. Jest najdłuższą 
doliną tego typu na Pogórzu Kaczawskim, o łamanym przebiegu. 
Powstanie doliny o tych cechach, odmiennych od sąsiednich 
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dolin Myślinówki i Paszówki, jest prawdopodobnie związane z 
erozyjną działalnością wód roztopowych podczas zaniku 
ostatniego lądolodu na tym obszarze, zapewne podczas 
zlodowacenia San 2 (ale niewykluczone, że podczas młodszego 
zlodowacenia Odry). Zasypanie starych dolin i zaleganie w nich 
brył martwego lodu spowodowało erozyjne wycięcie nowych 
dolin,  w tym doliny Jawornika. Pierwotne odwodnienie obszaru o 
podnóża Muchowskich Wzgórz (dzisiejszy obszar źródliskowy 
Jawornika) przebiegało zapewne w kierunku południowo-
wschodnim, w stronę Siedmicy, gdzie dziś znajduje się zasypana 
osadami lodowcowymi martwa dolina.  
Geologicznie Wąwóz Myśliborski znajduje się w obrębie 
zbudowanej przeważnie z zieleńców jednostki Rzeszówek – 
Jakuszowa, z zachowanymi pierwotnymi strukturami 
poduszkowymi, typowymi dla podmorskiego wulkanizmu 
bazaltowego. W przyległych partiach wierzchowiny Pogórza 
występują również fyllity. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Wąwóz Myśliborski w rzeczywistości nie jest wąwozem (w 
rozumieniu klasyfikacji form rzeźby w geomorfologii), tylko doliną 
wciosową. Ma wąskie dno i strome, na wielu odcinkach skaliste 
zbocza. W ich górnych i środkowych partiach licznie występują 
zieleńcowe progi, żebra i ambony o wysokości do 15 m, poniżej 
nich rozciągają się częściowo tylko ustabilizowane usypiska 
rumoszu skalnego, będącego efektem wietrzenia 
mechanicznego i odpadania od ścian skalnych. Miejscami skalne 
urwiska schodzą aż do dna doliny, szczególnie po południowej 
stronie doliny. Środkowy odcinek doliny, w granicach rezerwatu 
przyrody, ma charakter jaru, gdzie zbocza są niemal w całości 
skaliste, a dno doliny jest ograniczone do wąskiej listwy 
najniższej terasy wzdłuż potoku. Koryto potoku jest częściowo 
wycięte w litej skale, co wskazuje na stałą tendencję erozyjną, 
pogłębiania doliny. Wysokość ścian skalnych sięga tu 30 m, a 
duże bloki poniżej wskazują na sporadyczne obrywy. 
Ciekawostką geologiczną tej części doliny jest obecność 
trawertynów – osadów powstających przez wytrącanie się 
węglanu wapnia. Występują one poniżej tzw. Skałki Olbrzyma. 
Z geologicznego punktu widzenia największą atrakcją Wąwozu 
Myśliborskiego są odsłonięcia law poduszkowych, najlepiej 
wykształconych w części objętej ochroną rezerwatową. Składają 
się one z dziesiątków pojedynczych, wydłużonych tworów o 
bochenkowatym kształcie. Pojedyncze elementy mają od 20 do 
50 cm długości i do 30 cm szerokości, miejscami zostały 
zdeformowane (spłaszczone) podczas procesu przeobrażania 
pierwotnych bazaltów w zieleńce. 

Historia badań 
naukowych 

Prawdopodobna geneza doliny została przedstawiona przez 
Migonia (1999, 2000) i omówiona na tle innych dolin wciosowych 
i jarów wschodniej części Pogórza Kaczawskiego. Problematyką 
form i utworów stokowych zajmowali się Synowiec i Jasińska 
(2002). Szczegółowy opis możliwych do obserwacji odsłonięć 
skalnych, struktur i form rzeźby zawiera przewodnik po ścieżce 
przyrodniczej (Migoń 2014). 
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Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Historyczne – na skalnych ostrogach powyżej doliny znajdują się 
nikłe pozostałości po średniowiecznych założeniach obronnych, 
znane pod nazwami Szwedzki Szaniec po stronie północnej, 
Golica po stronie południowej. Widoczne są fragmenty 
obwałowań ziemnych. 
Biologiczne – Wąwóz Myśliborski jest zaliczany do cenniejszych 
z botanicznego punktu widzenia fragmentów Parku 
Krajobrazowego Chełmy, przede wszystkim z uwagi na 
występowanie dużej populacji paproci języcznik zwyczajny oraz 
zróżnicowanych zbiorowisk leśnych (lasy zboczowe klonowo-
lipowe, dąbrowy ciepłolubne, naskalne zbiorowiska sosnowe).  
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(najważniejsze 
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Inne uwagi 

Najgłębszy odcinek Wąwozu Myśliborskiego o charakterze jaru 
został w 1962 r. objęty ochroną rezerwatową jako rezerwat 
„Wąwóz Myśliborski koło Jawora”, o powierzchni 9,72 ha. 
Głównym przedmiotem ochrony jest populacja języcznika 
zwyczajnego. W planach jest powiększenie obszaru objętego 
ochroną rezerwatową. 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Dolina Jawornika bardzo dobrze nadaje się do wykorzystania w 
edukacji z zakresu nauk o Ziemi, a możliwości tematyczne 
dokumentuje przewodnik autorstwa P. Migonia „Naturalni 
rzeźbiarze powierzchni ziemi. Przyrodnicza ścieżka edukacyjna 
Wąwóz Myśliborski w PK „Chełmy”” (wyd. DZPK, 2014). Obejmują 
one geologię zieleńców, w tym lawy poduszkowe, procesy 
wietrzenia, ruchy masowe, erozję rzeczną, a także relacje 
człowiek – ukształtowanie terenu i jego wykorzystanie. 
Możliwości wykorzystania do celów edukacyjnych ograniczają 
przepisy ochronne obowiązujące w rezerwacie przyrody, 
uniemożliwiające opuszczanie znakowanego szlaku i swobodną 
penetrację zboczy doliny. Niemniej, korzystając ze znakowanych 
szlaków i ścieżek poza rezerwatem można wszystkie wyżej 
zasygnalizowane zagadnienia przedstawić. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Ograniczenia wynikające z ochrony rezerwatowej – poruszanie 
się w części objętej ochroną rezerwatową jest możliwe tylko 
korzystając ze znakowanego szlaku. Niektóre odcinki szlaków 
wprowadzających na wierzchowinę, zwłaszcza ścieżki 
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archeologicznej na Skałkę Elfów, są strome i wymagają 
szczególnej ostrożności. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

W rejonie doliny Jawornika istnieje dość gęsta sieć znakowanych 
szlaków turystycznych prowadzących dnem doliny (żółty w 
odcinku dolnym i środkowym; czarny w odcinku górnym) i 
wyprowadzających na wierzchowinę do Myślinowa (żółty) i 
Jakuszowej (czarny). Dnem doliny i wierzchowiną od strony 
północnej poprowadzono okrężną ścieżkę przyrodniczą, 
zboczami po stronie południowej ścieżkę archeologiczną 
„Śladami Trzebowian”. Wzdłuż ścieżek umieszczono tablice 
informacyjne, jednak wymagają one odnowienia, połączonego z 
aktualizacją treści. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

W środkowym (rezerwat przyrody) i górnym odcinku doliny 
zagrożeń nie stwierdzono. W odcinku dolnym, położonym w 
pobliżu popularnego miejsca rekreacyjnego (Słoneczna Łąka) 
niebezpieczeństwo zaśmiecenia terenu. 

 

Dokumentacja graficzna  

044_1 Jar Wąwozu Myśliborskiego w odcinku objętym ochroną rezerwatową. 

044_2 Urwiska zieleńcowe z języcznikiem zwyczajnym. 

044_3 Odsłonięcie lekko zdeformowanych struktur law poduszkowych nad potokiem 
Jawornik, przed wejściem do rezerwatu. 

  




